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РЕШЕНИЕ № 103 

по протокол № 7 от 30.04.2020 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на  мерки за справяне с икономическите 

последици от обявеното извънредно положение 

във връзка с пандемията от COVID-19 

 

/по I. - с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по II. и III. - с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по IV. с 35 - гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 

/по V. - с 28 гласа „за”, 4 „против” и 7 „въздържал се”/ 

       /по последния абзац - с 38 гласа „за”, 1 „против” и  без „въздържали се”/ 

  

 

I. По време на извънредното положение, обявено от Народното събрание на 

13.03.2020 г., за периода на преустановяване на дейността им от въвеждането на 

забрана със заповед на министъра на здравеопазването или на кмета на общината 

до отмяната на забраната:  

1. Физически и юридически лица, ползващи тротоари, площади, улични 

платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, 

панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост, 

да бъдат освободени: 

1.1. от заплащане на такса за ползване на пазари с цел търговия със 

селскостопанска продукция и промишлени стоки по чл. 22 от НОАМТЦУТОШ; 

1.2. от заплащане на такса за ползване на тротоари, площади, улични 

платна, места и други терени, които са общинска собственост, за търговска 

дейност на открито по чл. 23 от НОАМТЦУТОШ, включително за разполагане на 

щандове, витрини, стойки, фризери и други за търговия с хранителни и 

нехранителни стоки, и за разполагане на маси и столове пред заведения за 

хранене и развлечения. 

Мярката ще се прилага за търговци, които са преустановили или 

ограничили дейността си на основание заповед на министъра на здравеопазването 

или на кмета на общината във връзка с извънредното положение: подмярка 1.1. 

обхваща търговци, осъществяващи дейност на частта от територията на 

Общинския пазар и обособените площадки за търговия със селскостопанска 

продукция, включени в заповедите за забрана, а подмярка 1.2. – търговци,  



управляващи заведения за хранене и развлечения, ползващи летни тераси за 

сервиране на открито, и търговци, разположили вендинг апарати на общински 

терен. 

2. Освобождава от заплащане на наем физически и юридически лица – 

наематели на обекти - общинска собственост, с предмет на дейност по договор, 

която е преустановена със заповед на министъра на здравеопазването или на 

кмета на общината във връзка с извънредното положение. 

II. Удължава срока за плащане на дължимите наеми за общински жилища за 

м. март, април и май 2020 г. до 30 юни 2020 г. 

III. През 2020 г. отстъпка от 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 

юни такса “Битови отпадъци” за цялата година. 

IV. Субсидиите с местни приходи за местни дейности и дофинансирането 

на държавно делегирани дейности с местни приходи да се предоставят за периода 

на извънредното положение единствено в размера на действително извършените 

неотложни разходи с постоянен характер. 

V.  До отмяната на извънредното положение да не се сключват договори за 

финансиране с местни приходи на спортни, културни, младежки и научни 

мероприятия и за обучения. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 

допуска предварително изпълнение на настоящите решения. На основание чл. 60, 

ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, разпореждането, с което се 

допуска предварително изпълнение може да се обжалва чрез административния 

орган пред съда в 3 дневен срок от съобщаването му. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               

гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /А. Сренц-Гарабедян/ 


